


 Czesław Miłosz  „Ojciec objaśnia” 

 
„Tam, gdzie ten promień równiny dotyka 

I cień ucieka, jakby biegł naprawdę, 
Warszawa stoi, ze wszech stron odkryta, 

Miasto niestare, ale bardzo sławne. 
  

Dalej, gdzie z chmurki wiszą deszczu struny, 
Pod pagórkami z akacjowym gajem, 

To Praha. Nad nią widać zamek cudny, 
Wsparty na górze starym obyczajem. 

  
To, co krainę białą pianą dzieli, 

To Alpy. Czarność – to są lasy jodły. 
Za nimi,  w słońca żółtego kąpieli 

Italia leży niby talerz modry. 
  
  
  
 



         

Z pięknych miast, których wznosi się tam wiele, 
Rzym rozpoznacie, chrześcijaństwa stolicę, 

Po tych okrągłych dachach na kościele, 
Czyli świętego Piotra bazylice. 

 
A tam, na północ, za morską zatoką, 

Gdzie mgły niebieskiej chwieje się równina, 
Paryż chce wieży towarzyszyć krokom, 

I stado mostów ponad rzeką wspina. 
 

I inne miasta Paryżowi wtórzą, 
Szkłem ozdobione, okute żelazem. 

Ale na dzisiaj byłoby za dużo, 
Resztę opowiem kiedyś, innym razem”. 

 
 
 

        





Mapa Europy 



PODMIOT LIRYCZNY 

 Ojciec 

SYTUACJA LIRYCZNA 

Pochylony razem z dziećmi 

nad mapą Europy snuje swoją 

opowieść. 



Warszawa (Polska): 

- leży na równinie 

- miasto otwarte („ze wszech stron odkryte”) 

- miasto młode („niestare”), ale sławne  



Praga (Czechy): 

- położona „nad pagórkami” 

- nad miastem rozpościera się widok zamku               

  na wzgórzu (Hradczany w Pradze) 



Alpy: 

- białe od śniegu 

 
- czarne od lasów jodłowych 



Italia (Włochy): 

- pełna żółtego słońca 
 

 



Rzym (Włochy): 

- piękne miasto  

- stolica chrześcijaństwa 

- z Bazyliką Świętego Piotra  

   o „okrągłych dachach”  



Paryż (Francja): 

- położony „na północ” od Włoch  

- położony na równinie  

- z Wieżą Eiffla 

- przez miasto przepływa rzeka (Sekwana) 

- nad rzeką rozpościera się „stado mostów” 



MIEJSCA PODRÓŻY: 

- wybrane celowo 

- są to stolice państw europejskich  

- każda z nich ma swój urok 

- Europa jest wspólna, łączy ją religia i 

kultura 

-Ojciec uczy dzieci kochać i podziwiać  

Europę 



ŚRODKI POETYCKIE W WIERSZU 

Epitety: 

akacjowy(gaj), cudny (zamek), stary (obyczaj), 

biała (piana), modry (talerz), okrągłe (dachy), 

morska (zatoka) 



ŚRODKI POETYCKIE W WIERSZU 

Porównania: 

I cień ucieka, jakby biegł naprawdę; 

Italia leży niby talerz modry 



ŚRODKI POETYCKIE W WIERSZU 

Przenośnie (metafory): 

promień równiny dotyka; 

z chmurki wiszą deszczu struny; 

to, co krainę białą pianą dzieli;  

inne miasta Paryżowi wtórzą; 

Paryż chce wieży towarzyszyć krokiem  



ŚRODKI POETYCKIE W WIERSZU 

Zdrobnienia: 

chmurki; pagórki  



ŚRODKI POETYCKIE W WIERSZU 

- powodują, iż poetycki opis jest plastyczny,  

- czytelnik może wyobrazić sobie miejsca, 

których jeszcze nie widział, 

- wpływają na nastrój  wiersza. 



Nastrój w wierszu: 

Wiersz jest radosny, pogodny i 

malowniczy. Panuje w nim spokój i 

harmonia. Taka atmosfera utworu 

jest wynikiem zastosowanych 

środków poetyckich (np. 

niezwykłych przenośni, licznych 

epitetów, zdrobnień), obrazowości 

języka, użyciem rymów dokładnych 



PODRÓŻ PO EUROPIE 
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